Acta Universitat indignada d'STAP 09-08-11
Començarà el dijous 01 de setembre a la tarda i fins el dissabte 10 de setembre.
Hi haurà actes tots els dies a la tarda i també al matí els caps de setmana.
Acte inagural central: el dimecres 31 de juliol a la Pl. Catalunya a les 18h. No es farà el concert.
Xerrades confirmades
Crisi
Xerrada
Col.lectiu Ronda.
Si aquest falla: Taifa
No violència
Taller teòrico-pràctic de 3h
Energia i pic del petroli
2 Xerrades i debat
Facilitació de diàleg i democràcia
Xerrada
Jurídica de Bcn: Aspects legals
Josep Jové
Tic
4 tallers: 1 pràctic i 3 teòrics
Comunicació
Propostes per confirmar
*Habitatge (hipoteques, okupacions, ...)
Xerrada
*Decreixement
Xerrada
Enric Duran
*Democràcia participativa
Xerrada
*Inmigració
Xerrada
Altres propostes per confirmar
-Mercat d´intercanvi - Suport mutu (cap de setmana) - això no es va dir; ho he pensat ara!

-Dinar popular - Trini (cap de setmana)
-Cabaret - Cultura (dissabte 10 tarda)
-Projeccions de documentals (divendres i/o dissabte vespre)
-Taller de visionar estels (divendres o dissabte vespre)
Calendari d´actes confirmats
31/08
18h-Acte inaugural Pl. Catalunya
02/09
18h-Xerrada Energia
19:15h-Pic del petroli
20:30h-Debat
03/09
11h-13h-Crisi
18h-Tic pràctic
05/09
Es reuneixen la majoria de comissions a la tarda
06/09
19h-Facilitació dinàmiques assambleàries
20h-Ass general
07/09
17h-18h-Tic teòric
19h-20h-Tic teòric
09/09
19h-Jurídica Pl. Catalunya
10/09
Matí-Taller tòrico-pràctic de no violència
Ja està mig tapat el calendari n-1... podrà dormir aquesta nit :) (imagina't que farà fred)
Comença!
- Obre l'enllaç https://n-1.cc/pg/event_calendar/group/623330 (de moment no mossega)
- Registra't: https://n-1.cc/ , donar dades (mail vàlid), confirmar correu, ja ho tens!
- Adhereix-te a aquest grup https://n-1.cc/pg/groups/623330/universitat-indignada-astap/ columna
esquerra "añadir al grupo"
Ja teniu permissos d'edició al calendari!
Edició al calendari:

- Si dones click a un event ja fet, podràs editar-lo.
- Pots moure'l i així canviar-lo de dia, pots redimensionar la caixeta i així canviar l'hora d'inici-fi de
l'activitat
- Si vols afegir un nou taller/xerrada, columna esquerra "añadir evento". Procura que al omplir dades, al
final de tot, caixa penúltima permet veure-ho tothom "públic" i a la caixa última que estigui al grup
Universitat Indignada ASTAP.
Vas per bon camí jove jedi
He intentat "quadrar" ràpidament els horaris, crec que cadascú ha d'omplir les dades correctament amb
el contingut de la seva xerrada. En cas que sigui xerrada externa: copiar/pegar del mail corresponent ->
2 minuts
Espero que amb això el calendari per la UI i n-1 hagin baixat del cel (o pujat de les tenebres)
---------------------He afegit al n-1 també...
- La data de la pròxima reunió a Pl. Catalunya (Barcelona)
- La data de la pròxima reunió UI ASTAP.
- La de l'entrega del nostre programa UI
- La de l'inauguració de UI (algú acabi de confirmar hora)
---------------------Pendent:
Confirmar sessions no confirmades
Algú volia fer més tallers i xerrades, que es responsabilitzi si vol tirar-les endavant
Dies que encara es poden omplir
Dijous 01 de setembre a la tarda
Dissabte 03 de setembre a la tarda (pot coincidir amb el Tic pràctic)
Diumenge 04 de setembre a la tarda
Dijous 08 de setembre a la tarda
Més tasques pendents
Avv Palomar en cas que plogués
Biblioteca Can Fabra pel Tic Pràctic (dissabte 03, 18h)
Projector pel divendres 02, dissabte 03 i divendres 09

